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Flamengo

Domènec quer repatriar jogadores
Técnico cita Yuri César, no Fortaleza, e Hugo Moura, no Coritiba, e cogita a volta de atletas emprestados

O

técnico Doménec Torrent tem sofrido nas
últimas semanas para
escalar o Flamengo. Após os
problemas pela covid-19, vieram as lesões e convocações
para seleções. Por conta das
baixas, o comandante do Rubro-Negro afirmou que vem
conversando com a diretoria sobre a volta de jogadores
emprestados.
“Temos um time maravilhoso. Estou assistindo aos
jogos de Fortaleza onde está
jogando o Yuri, o Hugo Moura. Estamos falando sobre

isso com Braz, Spindel, mas
temos que focar em recuperar os jogadores, jogar com
os atletas da base”, disse o
treinador.
Alguns dos principais jogadores do elenco estão lesionados e desfalcam o time
contra o Corinthians, amanhã, em São Paulo. Rodrigo
Caio, Gabriel Barbosa, Diego
Alves e Arrascaeta estão no
departamento médico e seguem em tratamento. Já Pedro Rocha está com déficit
de força muscular. Everton
Ribeiro, que deixou o campo

na última quarta com dores
no joelho, não fez exame e
está em período integral de
recuperação, mas é dúvida
para o jogo.
A expectativa é que Rodrigo Caio e Arrascaeta voltem
ao time na última rodada da
fase de grupos da Libertadores, quarta-feira, contra
o Junior Barranquilla, no
Maracanã.
PUNIÇÃO À VISTA

A partida entre Palmeiras e
Flamengo, que ocorreu em
setembro, foi marcada por

grandes reviravoltas. Em um
primeiro momento foi adiada por conta dos casos positivos de covid-19 no Rubro-Negro. No entanto, minutos antes de seu início, a Justiça determinou que a bola rolasse.
Por conta disso, o Flamengo
demorou 30 minutos a mais
para chegar ao estádio.
Essa demora fez com que
a Procuradoria do Superior
Tribunal de Justiça Desportiva pedisse a multa de R$ 1
mil por cada minuto de atraso, somando um valor de até
R$ 122 mil. Além disso, foi re-

latado que o Flamengo entregou a documentação do jogo
55 minutos depois do prazo
estabelecido. A informação
foi veiculada primeiramente
pelo ‘Uol Esporte’.
O Flamengo foi a campo naquela partida recheado de jogadores das categorias de base
e empatou com o Palmeiras por
1 a 1. O Rubro-Negro é o terceiro
colocado no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, mesma
pontuação de Atlético-MG e
Internacional, mas mineiros
e gaúchos estão a frente pelos
critérios de desempate.
Domènec tem visto a
atuação de jogadores
que pertencem ao Fla
por outras equipes
e não descarta o
retorno deles ao clube
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